AUTOMOTIVOS

Esta linha é composta de produtos destinados à
limpeza interna e externa, embelezamento e
conservação de veículos automotivos, náuticos e
aéreos, tais como: carros, ônibus, caminhões,
motocicletas, barcos, jet-skis, aviões, helicópteros,
etc. São produtos cuidadosamente formulados para
higienizar e conservar seu veículo com a melhor
aparência por muito tempo, valorizando-o para a
revenda. Adquira nossos produtos e seja mais um
cliente satisfeito.

SOLUÇÕES COM QUALIDADE

AUTOMOTIVOS

AEROSSÓIS - 300 ML
EMBALAGENS - 5, 20, 50 e 200 litros

AEROSSÓIS - GUIA DE SELEÇÃO
APLICAÇÃO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS

ASX13

Spray protetor e antiderrapante para correias de tração de todos os tipos

ANTIUMIDADE ELÉTRICA SPRAY

ASX16

Spray repelente de umidade e antioxidante de equipamentos

ASX51

Spray de cera cristalizadora de fácil aplicação

ASX52

Spray de cera protetora que dispensa esfrega

DESENGRIPANTE

ASX20

Spray micro óleo lubrificante e anticorrosivo multifuncional

GRAFITE

ASX53

Spray de Grafite para lubrificação a seco em fechaduras, canaletas e outros

CERAS PARA PINTURAS

GRAXAS MULTIAPLICAÇÕES

ASX26

Spray de Graxa branca de Lítio com excelente proteção antioxidante

ASX24

Spray de Graxa sintética de grande penetração para mecanismos deslizantes

ASX25

Spray de Graxa de lítio c/ MoS2 com resistência a altas cargas

ASX28

Spray de Graxa de silicone para uso geral em partes deslizantes

IMPERMEABILIZANTE DE TECIDOS

ASX54

Spray para proteção invisível contra manchas e líquidos

LIMPA AR CONDICIONADO

ASX56

Spray Higienizador para Ar Condicionado

ASX31

Spray Limpa contatos elétrico não condutivo

ASX32

Spray Limpa contatos especial não inflamável

LIMPA ESTOFADOS

ASX57

Spray Limpador de estofados

LIMPA VIDROS

ASX60

Spray limpa vidros com ação antiembaçante

ASX33

Spray de Bissulfeto de Molibdênio (MoS2) lubrificante multiaplicações

ASX34

Spray de PTFE lubrificante multiaplicações

LIMPA CONTATOS

LUBRIFICAÇÃO A SECO
PNEU PRETINHO

ASX59

Spray limpador e renovador de brilho para Pneus e tapetes de borracha

SILICONE

ASX62

Spray óleo de silicone com secagem rápida para lubrificação e proteção antiferrugem

TINTAS SPRAY SECAGEM RÁPIDA

AT/MT/UG

Várias cores disponíveis para uso geral, alta temperatura e cores metálicas

TIRA GRUDE DE COLA SPRAY

ASX18

Spray limpador rápido de graxas, piches e adesivos

VASELINA

ASX63

Spray para lubrificação leve com ação antioxidante

LÍQUIDOS CONCENTRADOS - GUIA DE SELEÇÃO
APLICAÇÃO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

ANTIADERENTE DE CIMENTO

PSX105

Proteção e conservação de betoneiras e caminhões de usinas de concreto

DESENGRAXANTE ALCALINO

PSX118

Para limpeza pesada de chassis, correntes, motores e equipamentos agrícolas

DESENGRAXANTE NEUTRO

PSX120

Limpeza em geral de veículos, oficinas, ferramentas, refeitórios, sanitários, metais, vidros

DESENGRAXANTE PARA MÃOS

PSX122

Creme desengraxante para remover sujeiras de óleo e graxa das mãos de mecânicos

DETERGENTE ÁCIDO

PSX135

Limpeza de alumínio e parte inferior de veículos em baús e ônibus

DETERGENTE PARA LATARIA

PSX138

Neutro, lava sem manchar, sem atacar plásticos, borrachas, vidros e outros componentes dos
veículos

LIMPA PAINEL

PSX185

Emulsão de silicone para limpeza, conservação, restauração de brilho e antirressecamento de
painéis e couro

LIMPA VIDROS

PSX188

Limpa vidros com ação antiembaçante

LIMPADOR MULTIUSO

PSX119

Limpeza em geral de veículos, oficinas, ferramentas, refeitórios, sanitários, metais, vidros

PNEU PRETINHO

PSX109

Limpa, protege e recupera o aspecto de novo de tapetes, frisos, e demais partes emborrachadas do veículo

SABÃO PARA MECÂNICOS

PSX163

Detergente líquido para remover sujeiras de óleo e graxa das mãos de mecânicos

SILICONE

PSX170

Limpador e restaurador de brilho para painéis com ação hidrorrepelente

THINNER USO GERAL

PSX181

Thinner para pintura automotiva em geral, alto poder de diluição, alastramento, alto brilho e
resistente ao branqueamento

Visite nosso site e conheça todos os produtos que fabricamos. Consulte-nos ainda hoje!

